Актуальні проблеми формування правових систем світу
Мета дисципліни – формування у магістрантів ґрунтовних знань про основні
правові сім’ї сучасності та правові системи окремих країн, що входять до правових
сімей, а також вмінь та навичок самостійного проведення порівняльно-правових
досліджень основних об’єктів державно-правової дійсності як необхідного елементу
професійного юридичного мислення та професійно-правової культури.
Основні завдання дисципліни – формування у магістрантів наукового світогляду
і системи орієнтирів для визначення місця тієї чи іншої правової системи на правовій
карті світу; а також накопичення знань про правові системи світу, які безпосередньо
або за аналогією можуть бути використані для вирішення нетипових юридичних
ситуацій.
Зміст дисципліни :
Змістовий модуль 1. Загальні частина.
Тема1. Теоретичні основи порівняльного правознавства.
Тема 2. Поняття порівняльного правознавства та його роль у вивченні права та
правозастосовчого процесу
Тема 3. Методологія порівняльного правознавства
Тема 4. Питання класифікації правових систем сучасності.
Тема 5. Міжнародне право та порівняльне правознавство
Змістовий модуль 2. Особлива частина.
Тема 6. Романо-германська правова сім’я.
Тема 7. Англо-американська правова сім’я.
Тема 8. Релігійні правові системи.
Тема 9. Змішані правові сім’ї.
Тема 10. Далекосхідна правова сім’я.
Тема 11. Звичаєво-общинна група правових систем.
Тема 12. Місце правової системи України на правовій карті світу.
Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення дисципліни:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати :

історію виникнення та науковий статус порівняльного правознавства як
науки;

основи компаративістичної методології;

критерії класифікації правових систем;

специфічні риси, систему права та юридичні джерела основних типів
правових систем сучасності;

особливості гармонізації та уніфікації права, що відбуваються на тлі
процесів глобалізації та економічної інтеграції.
уміти:

застосовувати методологічний апарат порівняльного правознавства для
побудови власних науково обґрунтованих моделей правової карти світу;

зіставляти та протиставляти правові системи у межах одного типу
правових систем і виявляти риси схожості та відмінності між ними;


самостійно опрацьовувати навчальну і наукову літературу, в тому числі
інтернет-ресурси з проблем юридичної компаративістики;

прогнозувати розвиток запропонованої юридичної ситуації в умовах тієї чи
іншої правової системи (типу правових систем).
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